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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, 2019
augusztusától az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar gondozásában megjelenő
Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk
közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára.
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uni-nke.hu/kutatastudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Julie MacLeavy – Andrew Lapworth (2019): A ‘Post‐Work’ World: Geographical
Engagements with the Future of Work
A tanulmány áttekinti a munkaerő-piaci változásokkal kapcsolatos földrajzi kutatásokat. A
szerzők a munka fogalmának áttekintésére vállalkoznak, valamint a társadalomban, életünkben
betöltött szerepét is igyekeznek átgondolni, újra pozícionálni, reflektálva a 21. századba lezajló
változásoka. A szerzők felvázolják a politikai döntéshozatal kihívásait is a fenti témát illetően.
Megjelenés helye: The Political Quarterly
Az 1930-as alapítása óta a „The Political Quarterly” aktuális kérdésekkel könnyen érthetően és
magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és társadalmi reformok iránt,
gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, valamint a tudomány művelői között.
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Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű kiadványának 2019. évi 2. száma,
amely az alább linken keresztül érhető el:
AARMS:

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-

folyoiratok/aarms/current-issues
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának
2019. évi 3. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualisszam

Tudományos sarok
Egyetemi dolgozók mérlegen – az egyetemi teljesítményértékelési rendszerek nemzetközi
példái
Jelen tanulmány az egyetemi alkalmazottak teljesítményértékelésére kíván külföldi példákat és
módszereket ismertetni, melyek segítséget nyújthatnak a hazai intézmények jó gyakorlatainak
kialakításában is. Mivel a hazai felsőoktatási rendszerben eltérő pozíciókat és eltérő feladat-és
munkaköröket találunk a nyugati mintákhoz képest, ezért az elemzés célja, hogy
gondolatébresztőként szolgáljon. A munkakörök szétválasztása az oktatási, kutatási és
szervezési-szolgáltatási profilok mentén a nemzetközi minták eredményeit látva hatékonyan
működik, ez viszont a hazai rendszerben csak korlátozottan van jelen.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.21786.39361

Konferenciafelhívás
A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra
2020. február 27.
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
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Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az
NKE Információs Társadalom Kutatóintézete konferenciát hirdet „A mesterséges intelligencia
alkalmazásának hatása az alapjogokra” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését.
A konferencia célja, hogy összegyűjtse a témában meglévő hazai tapasztalatokat, kutatási
eredményeket és tudományos álláspontokat. A konferencia szervezői elsősorban a jog- és az
államtudomány köréből várnak előadásokat, de befogadnak szociológiai és politikatudományi
prezentációkat is. A konferenciára előadással 2019. november 30-ig lehet jelentkezni az
előadás témáját röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail
címen.
További

információk

a

https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-

mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra weboldalon találhatóak.

Rendezvényajánló
Rendészeti Szakmai Műhelytalálkozó
2019. november 25. 12:30 - 15:40
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ III. em. 316.
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-25
Kína-kutatási kerekasztal: Kereskedelmi háború és globális vetélkedés Kína és az
Egyesült Államok viszonyában
2019. november 25. 18:00 - 20:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ I. em. 112-113.
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-25
Robothadviselés 2019 Konferencia
2019. november 27. 08:00 - 16:00
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Díszterem
https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27
Német nyelvi kör
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2019. november 27. 16:00 - 18:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27

The Brexit and The Future of the European Legal Tradition
2019. november 27. 17:00 - 19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27
Jó Állam – Hatékony Haderő: Antropológia és hadtudomány 3.0 konferencia
2019. november 28. 09:00 - 12:00
1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A. ELTE Társadalomtudományi Kar, Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-28
Őszi könyvszüret
2019. november 28. 16:00 - 18:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy úti Kollégium, AB terem
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-28
A kormányzás és kormányzástudás viszonyrendszere
2019. december 3. 09:30 - 17:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 510-es terem
A meghívót a Hírlevél melléklete tartalmazza.

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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